
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2020-11-03  

 

Tid och plats 3 november 2020, kl. 13:00 – 18:50, ajournering 14:32 – 14:42, 16:07 – 
16:27, 17:22 – 17:40, i Kommunhuset, A-salen, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer 82-110 

Utses att justera Barbro Wiklund, Emma Lokander  

Plats och tid för justering Rådrummet, kommunhuset, 9 november klockan 08:00 

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) 
Erik Kolm (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Anna Ahlin (C), ordförande 
Anna Grimberg (C) 
Magdalena Ewert (C) 
Lars Lindgren (C) 
Helén Jaktlund (C) 
Mats Wikander (C) 
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 
Åsa Sikberg (M) 
Sven Lokander (M) 
Carola Fredén (M), 1:e vice 
ordförande 
Emma Lokander (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Ann–Kristin Ringefors (KD) 
Lars Svensk (KD) 
Joachim Stormvall (MP) 
Jenny Lundström (MP) 
Alfred Mujambere (L) §§ 82-91 
 

Viktoria Söderling (S) 
Bengt–Olov Eriksson (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Christina Svensson (S) 
Lars–Olof Färnström (S) 
Marie–Louise Rindå (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Jonhas Åker (SD) §§ 82-89, 91-110 
Bengt Lindström (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Per Karlsson (SD)  
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 
 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Robert Lemming (L) §§ 92-110 
 

Börje Wennberg (S) 
Stefan K Andersson (S) 
Lize–Lotte Löfgren (S) 
Rickard Olsson (SD) §§ 90-110 
Sofia Jakobsson (SD) 
Simon Brännström (SD)  

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Barbro Wiklund                  Emma Lokander 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Robert Lemming (L) §§ 90-91 
Marianne Eriksson (C) 
Regina Birkehorn (M) §§ 92-110 
Krister Andersson (V) 
Oskar Jonsson (MP) §§ 92-110 
Brita Kajrup (MP) 
 

 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Annika Höök, sekreterare §§ 82-97 
Randi Graungaard, kommundirektör 
Patrik Norberg, Zoomansvarig/IT-stöd 
Raluca Borcan, Zoomansvarig/IT-stöd 
Anders Badner, kameraansvarig för webbsändning 
Miguel Halme, support Quickchannel §§ 82-90 
Göran Carlsson, ordförande för revisionen §§ 82-94 
 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-11-10 Anslaget tas ner: 2020-12-02 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 9 noveber 
klockan 08:00 i Rådrummet, 
kommunhuset 
 

  

§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
 

2020/31  

§ 83 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda 
 

2020/85  

§ 84 Aktuellt från revisionen 
 

2020/86  

§ 85 Revisorernas utlåtande avseende 
delårsrapport 2020 
 

2020/809  

§ 86 Anmälan av motioner 
 

2020/194  

§ 87 Anmälan av interpellationer 
 

2020/195  

§ 88 Anmälan av frågor 
 

2020/196  

§ 89 Svar på interpellationer 
 

2020/198  

§ 90 Svar på frågor 
 

2020/199  

§ 91 Allmänpolitisk debatt 
 

  

§ 92 Delårsrapport 2020 
 

2020/809  

§ 93 Taxa för vatten och avlopp 2021 
 

2020/820  

§ 94 Taxa för slamavgifter 2021 
 

2020/821  

§ 95 Taxa för renhållning 2021 
 

2020/822  

§ 96 Skattesats för 2021 
 

2020/811  

§ 97 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023 
 

2020/793  
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§ 98 Grundskolans organisation 
 

2019/908  

§ 99 Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

2020/157  

§ 100 Policy för förtjänsttecken och gåvor 
 

2020/772  

§ 101 Pensionsriktlinjer för Tierps kommun 
 

2020/773  

§ 102 Upphävande av styrdokument 
 

2020/774  

§ 103 Julgåva 2020 
 

2020/790  

§ 104 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 2 2020 
 

2020/435  

§ 105 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU Kvartal 2 2020 
 

2020/434  

§ 106 Sammanträdesdagar för år 2021 
 

2020/734  

§ 107 Kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2021 
 

2020/734  

§ 108 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 

2020/25  

§ 109 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2020/122  

§ 110 Godkännande av entledigande och val 
av ny ledamot i demokratiberedningen 
 

2020/25  
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§ 82 
Dnr 2020/31    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  

- Ärende 31, Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 
behandlas efter punkt 5 på föredragningslistan.  
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§ 83 
Dnr 2020/85    
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
 
Dnr KS 2020/628 – Postlådan – Inköp av elbilar till kommunen.  
Fråga: Hur ser planerna ut för inköp av elbilar, har kommunen redan elbilar. 
Hur räknar kommunen livscykelkostnaden i jämförelse med bilkalkylen i 
upphandlingen. 
 
Svar: Tierps kommun har som nationell utmaning att ha en fossilfri 
fordonsflotta innan år 2030. Kommunen ser över vilka drivmedel som är 
optimala. Elcykeln är en del i fordonsflottan. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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§ 84 
Dnr 2020/86    
 
Aktuellt från revisionen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
 
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser 
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade 
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns 
revisorer. 
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§ 85 
Dnr 2020/809    
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktan av revisorernas påpekande lägga rapporten till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. Ordförande för revisionen, Göran Carlsson 
föredrar ärendet. 
 
Yttrande  
Simon Brännström (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 
 Granskning av delårsrapport 2020 

 
Beslutet skickas till  

 Revisorerna 
 Ekonomienheten 

 
  

8



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2020-11-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 86 
Dnr 2020/194    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Hundrastgårdar – Simon Brännström (SD) 
- Distansarbete i framtiden – Alexander Karlsson (V) 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
 Sekretariatet 
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§ 87 
Dnr 2020/195    
 
Anmälan av interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den inlämnade interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellation har lämnats in: 

- Interpellation om heltidsarbete för daglig verksamhet – Viktoria 
Söderling (S)  

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade interpellationer 

 
Beslutet skickas till 

 Sekreterare för kommunfullmäktige 
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§ 88 
Dnr 2020/196    
 
Anmälan av frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnande frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in: 

- Fråga om närvårdsplatser – Börje Wennberg (S) 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade frågor 
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§ 89 
Dnr 2020/198    
 
Svar på interpellation  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande interpellation anses vara besvarad: 
 

- Interpellation om Vendelbadet – Viktoria Söderling (S), dnr KS 
2020/741. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har lämnat in en interpellation med frågor om 
Vendelbadet. Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktige den 22 
september 2020 och besvaras nu av kommunstyrelsen ordförande, Sara 
Sjödal (C).   
 
Yttrande 
Viktoria Söderling (S), Sara Sjödal (C), Jonas Nyberg (S), Simon 
Brännström (SD) och Jenny Lundström (MP) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Svar på interpellation om Vendelbadet 
 Interpellation om Vendelbadet – Viktoria Söderling (S)  
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§ 90 
Dnr 2020/199    
 
Svar på frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade frågan anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in:  

- Fråga om närvårdsplatser – Börje Wennberg (S) 
 
Yttrande 
Åsa Sikberg (M) och Börje Wennberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Inlämnad fråga 
 

13



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2020-11-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 91 
Dnr      
 
Allmänpolitisk debatt  
 
Beslut  
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Sara Sjödal (C), 
därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, samt 
Liberalerna. Efter inledningen är debatten fri.  
 
Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid 
allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas 
inledningsanföranden startar debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5 
minuter och replik 2 minuter.   
 
Följande ledamöter deltar i debatten:  
Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S), Jonhas Åker (SD), Emma Lokander 
(M), Alexander Karlsson (V), Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim 
Stormwall (MP), Alfred Mujambere (L), Simon Brännström (SD), Åsa 
Sikberg (M), Börje Wennberg (S), Linda Friberg (S), Lotta Carlberg (C) 
Jonas Nyberg (S), Yaqub Ahmed (C) och Jenny Lundström (MP). 
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§ 92 
Dnr 2020/809    
 
Delårsrapport 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs 
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens 
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur 
många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara 
uppnådda vid årsskiftet. 
I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av 
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat 
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i planerings-
direktiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska styra 
verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna 
mål och aktiviteter. 
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för sina 
verksamhetsområden. 
 
Beslutsmotivering  
Det finns skäl att anta att prognosen bygger på ett antal 
försiktighetsantaganden i överkant. Sparåtgärder bedöms inte som relevanta 
men däremot fortsätter arbetet med fortsatta effektiviseringar i syfte att rusta 
för framtiden. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 10,5 Mkr, 
jämfört med plus 35,4 Mkr för motsvarande period föregående år. I 
periodens resultat ingår omställningskostnader om 39,8 mnkr som i 
bokslutet kommer att hanteras som synnerliga skäl. 
Hittills inbokade omställningskostnader är; 
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Budgeterat resultat för perioden är 36,8 Mkr, vilket innebär att resultatet är 
26,3 Mkr lägre. Verksamheternas intäkter är 14,2 Mkr högre än 
föregående år och kostnaderna är 72,2 Mkr högre än föregående år. 
Förändringen på intäktssidan beror främst på försäljning verksamhet, samt 
övriga intäkter. Förändringen på kostnadssidan kommer till största delen 
från ökade lokalhyror, (omställningskostnader), placeringskostnader 
inom Individ- och familjeverksamheten samt övriga verksamhetskostnader. 
 
Yttrande 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Sara Sjödal (C) och Jenny 
Lundström (MP) yttrar sig. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 179/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Delårsrapport 2020  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

Omställningskostnad/synnerliga skäl

Högbergsparken 24 426 422,30 kronor
Brandstatonen 10 082 048,66 kronor
Varumärket 
Tierps arena 3 447 222,46 kronor
"Bergis" 1 874 341,37 kronor

Summa 39 830 034,79 kronor
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§ 93 
Dnr 2020/820    
 
Taxa för vatten och avlopp 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för vatten och avlopp från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige den 5 november 
2019 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de kostnader 
TEMAB har för att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering  
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda 
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan 
höjs bl.a. pga. högre underhålls- och kapitalkostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
VA-taxan för år 2021 höjs förbruknings taxan med 7 % och 
anslutningsavgiften höjs med 11%  
Huvudanledningen är stora behov att öka reinvesteringstakten för 
ledningsnäten och reningsverken. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 180/2020 
 Missiv 
 Taxa för vatten och avlopp 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 94 
Dnr 2020/821    
 
Taxa för slamavgifter 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för slamavgifter 2021 från och med 1 januari 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxan antogs av kommunfullmäktige den 5 november 
2019 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp och 
slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering  
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar TEMAB i sin tur en entreprenör.  
 
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas 
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller 
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras 
på något annat sätt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
Slamtaxan för år 2021 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 
genomförd upphandling.  
 
Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från 
enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp. 
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Yttrande 
Viktoria Söderling (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 181/2020 
 Missiv 
 Taxa för slamavgifter 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 95 
Dnr 2020/822    
 
Taxa för renhållning 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för renhållning 2021 från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans antogs av kommunfullmäktige den 5 
november 2019, och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering  
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2021 är miljöstyrd. Det innebär att 
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre 
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall. 
 
Renhållningstaxan föreslås att höjas med ca 4% för alla hushåll och 
verksamheter för att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, 
administration, kundkontakt, upphandling och  vidareutveckling av 
återvinningscentralerna. 
  
Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret. 
 
Yttrande 
Sven Lokander (M) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 182/2020 
 Missiv 
 Taxa för renhållning 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 96 
Dnr 2020/811    
 
Skattesats för 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa skattesatsen för 2021 till 21,29%. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i § 112/2019 beslutat om skattesats för år 2020 till 
21,29%. Skattesatsen föreslås bli oförändrad år 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C), Åsa Sikberg (M), Emma Lokander (M), Joachim Stormwall 
(MP), Jenny Lundström (MP), Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), 
Jonhas Åker (SD) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 183/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 97 
Dnr 2020/793    
 
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsätta 1 625 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 
 
att fastställa borgensavgiften för år 2021 till 0,4 %, 
 
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2021, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt 
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7 för 2021, 
 
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2021, 
 
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7, 
 
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, samt 
 
att fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Barbro 
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof 
Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Oskar Nilsson (S), Christina 
Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Börje Wennberg 
(S), Stefan K Andersson (S) och Lize–Lotte Löfgren (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande /Bilaga/. 
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/. 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. 
Förslaget bygger på en befolkningsprognos på 21 240 personer per 1 
november 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet,  
 
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet,  
 

- att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21 kr och 29 
öre/skattekrona, 

- att avsätta 1 625 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 

- att fastställa borgensavgift för år 2021 till 0,4%, 
- att fastställa driftbudget för år 2021 i enlighet med bilaga SD1, 
- att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, 

nettoexploateringsbudget och investeringsbudget i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag (med förändringar i enlighet med 
konsekvenser av bilaga SD1) för år 2021, 

- att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt bilaga 
SD2, 

- att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 
8 i kommunstyrelsens förslag, 

- att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3 i 
kommunstyrelsens förslag, 

- att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 
4 i kommunstyrelsens förslag, samt 

- att fastställa förslag till flerårsplan för driftbudget 2022 – 2023 enligt 
bilaga SD1 samt i övrigt enligt 7.4, 7.5 och 7.6.  

 
Tilläggsyrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar  
 

- att ett särskilt uppdrag ska ges att tillämpa ett tak på politikerarvoden 
så att inget arvode överstiger 85% av prisbasbeloppet/månad, och 
 

- att ett särskilt uppdrag ska ges att med resurserna som frigörs genom 
tak på politikerarvoden inrätta en låglönepott i syfte att höja lönerna 
för de anställda med lägst löner.  
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Börje Wennberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
 

- att återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta och bibehålla 
kommunens informationscenter på Tierp Porten för att stärka 
besöksnäringen. 

 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
 

- att färdigställa gator och allmän platsmark i Karlholm Strand i 
enlighet med fastställd detaljplan. 

 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar  
 

- att möjliggöra för alla att ha en friskvårdstimme per vecka under 
arbetstid och höja friskvårdsbidraget till 1500 kr till de som inte 
nyttjar friskvårdstimme. 

 
- att genomföra ett försök med samverkan mellan förskola och 

äldreomsorg på Vallskoga förskola och Åskarbygården samt 
Gullvivan och Wesslandia där den äldre avdelningen barn besöker 
de äldre på boendet för att skapa mervärde för både barn och äldre.  
 

- att verksamheternas fastighetshyror till TKAB höjs med uppräkning, 
alltså 1,6%. 

 
Bifall 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), 
Joachim Stormwall (MP), Alfred Mujambere (L), Åsa Sikberg (M), Lotta 
Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
 
Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson (V), Börje Wennberg (S), Linda 
Friberg (S), Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
budgetförslag.  
 
Jonhas Åker (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.  
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Avslag 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag 
till Socialdemokraternas budgetförslag och Sverigedemokraternas 
budgetförslag,  
 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag 
till Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag 
till Börje Wennbergs (S) tilläggsyrkande,  
 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tre tilläggsyrkanden.  
 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång budgetförslagen 
Ordförande föreslår propositionsordning för budgetförslagen som godkänns 
av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på de tre budgetförslagen i sin helhet;  
liggande förslag, Socialdemokraternas budgetförslag och 
Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 1  
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla Socialdemokraternas budgetförslag röstar ja 
- Den som vill bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag röstar nej 

 
Omröstning verkställs och Socialdemokraternas budgetförslag vinner i 
omröstning 1. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 18 
Nej – 8 
Avstår – 23 
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Beslutsgång omröstning 2  
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla liggande förslag till budget röstar ja 
- Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag till budget röstar 

nej 
 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 23 
Nej – 18 
Avstår – 8 
 
Beslutsgång Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning för Alexander Karlssons (V) 
tilläggsyrkande som godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Alexander Karlssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsgång Börje Wennberg (S) tilläggsyrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning för Börje Wennberg (S) 
tilläggsyrkande som godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Börje Wennberg (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning   
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 26 
Nej – 20 
Avstår – 3 
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Beslutsgång Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning för Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande som godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Jonas Nyberg (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning   
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 28 
Nej – 21 
Avstår – 0 
 
Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande 
friskvårdstimme 
Ordförande föreslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande friskvårdstimme som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning   
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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Resultat: 
Ja – 31 
Nej – 18 
Avstår – 0 
 
Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande 
samverkan mellan förskola och äldreomsorg 
Ordförande föreslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande samverkan mellan förskola och äldreomsorg som 
godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning   
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 25 
Nej – 24 
Avstår – 0 
 
Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande 
fastighetshyror 
Ordförande föreslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande fastighetshyror som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
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Beslutsgång omröstning   
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 30 
Nej – 19 
Avstår – 0 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 184/2020 
 Förslag till beslut 
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2021-2023 
 Beslut IT-nämnden § 19/2020 - Plan för IT-nämndens ekonomi och 

verksamhet 2021-2023 
 Beslut Lönenämnden § 14/2020 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2021-2023 
 § 3 Central samverkansgrupp 2020-10-12 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021 – 2023 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Verksamhetschefer 
 De kommunala bolagen 
 IT-nämndens medlemskommuner 
 Lönenämndens medlemskommuner 
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§ 98 
Dnr 2019/908    
 
Grundskolans organisation  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tidpunkten för överlämnande av förslag till beslut om grundskolans 
organisation, enligt beslut i  KF § 150/2019, flyttas fram till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 
 
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och 
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler 
nyttjas på ett optimalt sätt, 
 
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän 
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och 
fullmäktige, 
 
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid 
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1. 
 
Sedan beslut ovan fattades har arbete med att förbereda medborgardialog 
kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs inletts.  
 
En sådan medborgardialog kan genomföras tidigast mars 2021 med ett 
färdigt beslutsunderlag tidigast juni 2021. 
 
Under våren 2020 beviljades Tierps kommun statsbidrag för att genomföra 
en utredning i syfte att kartlägga segregation i kommunen. Denna utredning 
inleds oktober 2020 med preliminärt datum för slutrapport i april månad 
2021. 
 
I Tierps kommun finns planerad omfattande nybyggnation av bostäder i 
Tierps köping i Siggboområdet, i Karlholms Strand samt i Örbyhus. För ett 
relevant beslutsunderlag kring grundskolans organisation behövs en 
kartläggning av vilken omfattning inflyttning kan bli aktuell och vilka 
behov av utbildningsplatser detta medför. 
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Med hänvisning till punkterna ovan kan ett välgrundat förslag till beslut inte 
överlämnas till Kommunfullmäktige förrän tidigast vid sammanträdet 
september 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Ett förslag till beslut om grundskolans organisation får ur ett barnrättsligt 
perspektiv tydliga konsekvenser varför det är av stor vikt att ett fullgott 
beslutsunderlag finns att tillgå. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Yttrande 
Viktoria Söderling (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 185/2020 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 206/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Kommundirektör 
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§ 99 
Dnr 2020/157    
 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Tierp kommuns kommunstyrelse bemyndigas att besluta och vidta de 
åtgärder för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Om Kommuninvest 
Tierps kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansierings-
frågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ( ubl) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 
förlagslånen bifogas som Bilaga 1(”Lånevillkoren”). 
Tierp kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till 
3 388 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga 
förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket 
innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen.  
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Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom 
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda 
sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapital-
insats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer 
på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar, (idag 291 st medlemmar, varav 277 st kommuner). 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 
kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått 
vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun) 
2020   900  
2021 1 000  
2022 1 100  
2023 1 200  
2024 1 300  
 
Beslutsmotivering  
På föreningsstämman fattades ett enhetligt beslut att samtliga medlemmar 
skulle betala in kapitalinsatsen till Föreningen enligt ovanstående tabell. 
Detta är enbart likvidpåverkande åtgärd och tack vare återbetalningen av 
förlagslånet så ska kommunen göra första inbetalningen 2022. Skulle 
kommunen avbryta medlemskapet i Kommuninvest så återbetalas hela 
kapitalinsatsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Eftersom en återbetalning sker av förlagslånet så behöver inte Tierps 
kommun betala in någon kapitalinsats år 2021. För år 2022 kraftigt 
reducerad till 661 000 kr. För åren 2023 resp. 2024 ska 2 685 500 kronor 
resp. 4 710 000 kronor inbetalas. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 186/2020 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Dokument från Kommuninvest – ”Kapitaliseringen av 

Kommuninvest ekonomiska förening  
 Insatsnivåer för kommuner och regioner 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ulf Bengtsson, Kommuninvest 
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§ 100 
Dnr 2020/772    
 
Policy för förtjänsttecken och gåvor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för förtjänsttecken och gåvor, samt 
 
att upphäva Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor 
fastställda av kommunfullmäktige § 42/2008. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nya regler för förtjänsttecken och gåvor har tagits fram som ska gälla för 
Tierps kommun och de kommunala bolagen. I de nya reglerna har 
beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåva och julfirande införts för att 
få en likvärdig tillämning. Policyn ska revideras 2023. 
 
Beslutsmotivering  
Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor är fastställd av 
kommunfullmäktige 2008 och bör därför revideras. 
Reglerna bör vara likalydande för Tierps kommun och de kommunala 
bolagen. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 187/2020 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 27/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regler för förtjänsttecken och minnesgåvor fastställt av 

kommunfullmäktige § 42/2008 
 Policy för förtjänsttecken och gåvor 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef  
 Ledningsstöd, gemensam service 
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§ 101 
Dnr 2020/773    
 
Pensionsriktlinjer för Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva Pensionspolicy Tierps kommun fastställd 2005 och reviderad 
2006-11-07. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pensionspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2005 samt reviderad 
2006 och bör därför ersättas med nya pensionsriktlinjer som bl.a. innehåller 
nya regler för politiker, OPF-KL som tillkommit. Då kommunstyrelsen är 
högsta beslutande instans för pensionsvillkor benämns dokumentet 
”Pensionsriktlinjer för Tierps kommun” och bör fortlöpande revideras av 
kommunstyrelsen då lag- eller avtalsändringar sker. 
 
Beslutsmotivering  
Då pensionspolicyn är från 2006 bör den ersättas med ”Pensionsriktlinjer 
för Tierps kommun” som fortlöpande kan revideras av kommunstyrelsen då 
lag- och avtalsförändringar sker. Pensionsriktlinjerna innehåller bl.a. nya 
regler för politiker som tillkommit i OPF-KL. Kommunfullmäktige har 
beslutat att anta tillämpningsanvisningarna till OPF-KL 2018-05-21. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till förhandlingsdelegationen att vara 
pensionsmyndighet. Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd 
med HR-chef och verksamhetschef, om särskild avtalspension på heltid eller 
deltid samt om pensionsförstärkning på heltid enligt överenskommelse, efter 
individuell prövning i varje enskilt fall.  
 
Förhandlingsdelegation beslutar även om andra pensionslösningar utöver de 
nämnda i pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för 
verksamhetschefer och nyckelpersoner. Pensionshandläggaren beslutar i 
normala och löpande pensionsärenden.   
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade 2016-09-21 att föreslå 
kommunstyrelsen att anta en ny pensionspolicy som bifogades protokollet. 
Denna skulle ersätta den tidigare pensionspolicyn och innehöll bl.a. nya 
regler som tillkommit. På grund av brister i de administrativa rutinerna gick 
ärendet aldrig vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Reglerna i policyn har dock tillämpats. 
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Yttrande  
Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 188/2020 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 28/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Pensionsriktlinjer för Tierps kommun 
 Pensionspolicy Tierps kommun fastställd av kommunfullmäktige  

§ 69/2005. Reviderad 2006-11-07. 
 Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2016-09-

21 
 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Lönechef 
 Pensionshandläggare  
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§ 102 
Dnr 2020/774    
 
Upphävande av styrdokument  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då besluts ska fattas. Efterhand kan 
dokumenten ha spelat ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts av de dokument som föreslås ska upphävas. 
 
Beslutsmotivering  
Policy för belönings- och förslagsverksamhet 
Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2002 att gälla från och med 1 
januari 2003. Policyn ska bidra till att de anställda utvecklas till att få ett 
kritiskt värderande, konstruktivt och kreativt synsätt i arbetet och därigenom 
ser möjligheter att förbättra och utveckla tjänst, metod, verksamhet, 
arbetsmiljö och trivsel men också bidrar till att öka verksamhetens 
måluppfyllelse. Allt detta ligger i den allmänna anställningsskyldigheten 
och är även sådant som ska värderas vid lönesättning. Varje arbetsgrupp 
arbetar med STAMINA som kan utläsas som ett Strukturerat Tidseffektivt 
Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv. I detta arbete inbegrips 
det policyn vill bidra till. Policyn fyller således ingen funktion. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 189/2020 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 29/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002 

 
Beslutet skickas till 

 HR, Gemensam service 
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§ 103 
Dnr 2020/790    
 
Julgåva 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att julgåva medges december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delades ut i 
form av en vårgåva under våren.  
Julfirandet/Julgåvan får maximalt uppgå till en kostnad av 250 kr per 
anställd och varje verksamhetsenhet får själva avgöra hur de vill använda 
medlen. De ska dock användas så att det gynnar det lokala näringslivet och 
att hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Beslutsmotivering  
Medarbetarna på Tierps kommun och i de kommunala bolagen arbetade hårt 
och under stora påfrestningar i och med pandemin. I takt med att de 
ekonomiska påfrestningarna ökade på det civila samhället, så beslutades det 
att omvandla årets julklapp 2020 till en vårgåva i form av ett 
presentkort. Presentkortet kunde endast lösas in hos företagare inom Tierps 
kommun som säljer varor och tjänster till privatpersoner, och som valt att 
acceptera presentkortet som betalningsmedel. Kortet utarbetades i 
samverkan med föreningen Företagare i Tierps kommun och hade ett värde 
på 250 kronor.  
 
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delats ut under 
våren. Coronapandemin fortsätter och personalen gör fortsatt ett gott arbete 
trots de påfrestningar pandemin orsakar. Julfirandet/julgåvan får maximalt 
uppgå till en kostnad av 250 kr per anställd och varje verksamhetsenhet får 
själva avgöra hur de vill använda medlen. De ska dock användas så att det 
gynnar det lokala näringslivet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Julfirandet/Julgåvan beräknas kosta mellan 470 000 – 500 000 kr. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S), Emma Lokander (M) och Alexander Karlsson (V) 
yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 190/2020 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 30/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 HR 
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§ 104 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 2 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  
 
Det har rapporterats totalt 12 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
april till 30 juni 2020, kvartal 2. För fyra av de rapporterade besluten är 
omständigheterna runt Covid -19 anledning till varför besluten inte har 
verkställts. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04. 
Rekryteringsenheten har ännu inte funnit en lämplig kontaktperson 
för uppdraget. De har regelbunden kontakt med kund. 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Enhetschef för 
boendestöd har kontakt med kund och har erbjudit mötestider för 
planering av att verkställa beslutet. Då kund ännu inte har haft tid att 
träffas har planering ej kunnat genomföras. Kund erbjuds 
regelbundet nya tider för möte. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. 
Det har inte tidigare funnits en passande bostad att erbjuda kund. Nu 
är dock inflytt planerad till ett boende. Då den ej ännu är genomförd 
är beslutet rapporterat som ej verkställt. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06. 
Anledningen till att beslutet inte är verkställt är omständigheterna 
kring Covid -19. Kund tillhör en riskgrupp och har valt att avvakta 
en verkställighet. Telefonkontakt har dock inletts med kund. 
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- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2019-08-07. Det finns en generell svårighet att rekrytera 
stödfamiljer. Specifikt i detta ärende har familjehemskonsulenter 
annonser ute för rekrytering och intervjuer har genomförts. De har 
även sökt efter konsulentstödd familj men ännu inte hittat någon 
lämplig för uppdraget. Vårdnadshavare har även blivit erbjuden 
andra insatser såsom korttidsboende och avlösarservice i hemmet 
vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har beviljads sedan 
februari 2020. Nytt möte är inbokat för vidare diskussion kring 
alternativa insatser i avvaktan på att stödfamilj kan verkställas. 

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Det föreligger 
svårigheter för rekryteringsenheten att få kontakt med kund och 
vårdnadshavare och det är därför svårt att boka in möten. De har nu 
skrivit brev för att få en kontakt. Ytterligare försök till kontakt görs 
även per telefon och e-post. 

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en 
passande stödfamilj. De har annonser ute och även sökt efter en 
konsulentstödd familj men hittills utan framgång. 

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Det 
förekommer svårigheter att hitta en kontaktperson som motsvarar de 
behov och krav som ställs för uppdraget.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till 
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att 
verkställas dessförinnan. Biståndshandläggare har här valt att ha ett 
pågående beslut trots att det inte är praktiskt möjligt att verkställa, 
varpå det måste redovisas som ej verkställt till IVO. Som ett 
alternativ skulle de kunna göra uppehåll i beslutet fram till dess att 
beslutet faktiskt kan verkställas. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I 
samband med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga 
verksamheter varit öppna. De verksamheter som skulle ha varit 
aktuella för den här kunden har varit stängda och därför har inte 
beslutet kunnat verkställas. När de öppnar kommer verkställighet att 
planeras. 

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2019-09-20. I samband med föregående rapportering informerades 
att en tilltänkt stödfamilj var intresserad av uppdraget men att de inte 
kunde starta med anledning av omständigheterna kring Covid -19. 
Samma läge kvarstår även vid denna rapportering. Familjen har 
erbjudits korttidsboende i avvaktan på stödfamilj men har avböjt. I 
avvaktan på att invänta att tilltänkt stödfamilj kan påbörja uppdraget 
söks även efter andra stödfamiljer. 
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Avbrott i verkställighet där beslutet inte har verkställts på nytt inom 3 
månader: 

- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 2020-
03-31. Rekryteringsenheten påbörjade omgående försök att hitta en 
ny lämplig kontaktperson, men i april meddelade kund att 
verkställighet skulle avvaktas med anledning av omständigheterna 
runt Covid -19. Sedan mitten av augusti vill dock kund att beslutet 
ska verkställas och möte är inbokat för träff med föreslagen 
kontaktperson. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 191/2020 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 70/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 105 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU Kvartal 2 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Det har rapporterats totalt fyra beslut enligt SoL för barn och unga för 
kvartal 2 2020 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj.  
 
Ej verkställt beslut: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. Det är 
generellt sett svårt att rekrytera kontaktfamiljer och stödfamiljer i 
Tierps kommun. Familjehemssekreterare har i detta ärende varit i 
kontakt med olika familjer vid ett flertal tillfällen men ingen har 
hittills motsvarat de krav och behov som finns.  

 
Verkställt beslut: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. I samband 
med föregående rapportering informerades att en 
kontaktfamiljsutredning var inledd men att samtliga moment inte var 
genomförda och att beslutet därför inte kunde rapporteras som 
verkställt. Nu är tilltänkt familj godkänd och beslutet har varit 
verkställt sedan juni 2020. Beslutet har således rapporterats som 
verkställt. 

 
 
  

45



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2020-11-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Avslutade beslut som inte har verkställts: 
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit 

svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit 
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej 
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har 
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att 
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas. 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit 
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit 
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej 
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har 
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att 
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 192/2020 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 205/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 106 
Dnr 2020/734    
 
Sammanträdesdagar för år 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021:  
 
3 mars, klockan 18:00 
7 april, klockan 18:00 
8 juni, klockan 16:00 
21 september, klockan 18:00    
10 november, klockan 13:00 
14 december, klockan 18:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 
2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum 
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten 
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska 
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk 
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa 
veckor. 
 
Sammanträdesdagarna kommer att offentliggöras på Tierps kommuns 
hemsida. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
 Alla chefer 
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§ 107 
Dnr 2020/734    
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021 
ska anslås på kommunens digitala anslagstavla och publiceras i tidningen 
Norra Uppland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 13 § kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och 
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden 
som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
Information om sammanträdena ska också publiceras i tidningen Norra 
Uppland och vid behov i andra informationskanaler.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ledningsstöd 
 Kommunikationsenheten 
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§ 108 
Dnr 2020/25    
 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 3 november 2020 till 
och med 31 december 2022 välja Sven Lokander (M).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Emma Lokander (M) valdes den 22 september till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. I och med det blev hennes ersättarplats tom och därför 
görs nu ett fyllnadsval.   
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Sekretariatet 
 Lönecentrum 
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§ 109 
Dnr 2020/122    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunfullmäktiges senast sammanträde. 
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§ 110 
Dnr 2020/25    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
demokratiberedningen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Joakim Larssons (SD) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen, samt 
 
att till ny ledamot i demokratiberedningen under perioden 4 november 2020 
till och med 14 oktober 2022 välja Maj-Louise Ljungmark (SD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joakim Larsson har den 30 oktober 2020 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen.   
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande 
 Förslag till beslut 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
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